
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 05.10.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог програма о измени и допуни Програма  одржавања 
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2012. годину. 
 
 II Предлог програма о измени и допуни Програма  одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2012. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.   
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Миодраг Брешковић, по овлашћењу – начелник Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
Број: 959-2/2012-03 
У Нишу, 05.10.2012. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана 20, 32 и 66 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', бр. 129/2007) и члана 37 Статута града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр. 
88/2008),  

Скупштина Града Ниша, на седници од __.__.2012 године, донела је 
 
 

П Р О Г Р А М 
 

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
I 
 

У Програму одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског 
и сеоског подручја са финансијским планом за 2012. годину („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 80/2011), одељак I.1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - A. СЕРВИСИРАЊЕ 
ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ  

износ у тачки 1. Позиција се односи на сервисирање финансијских 
обавеза на одржавању за радове уговорене до краја 2011. године. Укупан 
финансијски износ пренетих обавеза:, замењује се новим и гласи 
„367.800.000,00“, 

износ Укупно (А) градско подручје замењује се новим и гласи 
„367.800.000,00“, 

 
одељак I.1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ 

КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА  
тачка 1. Јавни путеви – општински путеви и улице 
износ у тачки 1.а) Радови на редовном, периодичном и ургентном 

одржавању у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању 
и изградњи, уклањање баријера за несметан приступ и кретање и уређење 
блоковског простора, техничка припрема и опремање, замењује се новим и 
гласи „388.000.000,00“, 

износ у тачки 1.г) Одржавање гранитних, камених и бетонских плоча 
на трговима, парковским површинама и тротоарима, замењује се новим и 
гласи „3.500.000,00“, 

после тачке 1.г) додаје се тачка 1.д) Одржавање приступних рампи за 
инвалидна лица, у износу 2.500.000,00, 

износ Укупно 1. замењује се новим и гласи „404.500.000,00“, 
тачка 2. Мостови, 
износ у тачки 2.а) Редовно одржавање мостова преко река, потока и 

сувих долина, а у складу са елаборатом о стању мостова и по хитним 
налозима инспекције, замењује се новим и гласи „4.500.000,00“, 

износ Укупно 2. замењује се новим и гласи „4.500.000,00“, 
тачка 4. Саобраћајна инфрaструктура и опрема, 
износ у тачки 4.а) Хоризонтална, вертикална и светлећа сигнализација, 

замењује се новим и гласи „78.000.000,00“, 
износ Укупно 4. замењује се новим и гласи „88.000.000,00“, 
тачка 9. Инвестиционо одржавање, 



износ у тачки 9.в) Уређење равних кровова на зградама колективног 
становања у ужем центру града, замењује се новим и гласи „2.500.000,00“, 

износ Укупно 9. замењује се новим и гласи „15.500.000,00“, 
износ Укупно (Б) градско подручје замењује се новим и гласи 

„715.700.000,00“, 
 
износ Укупно (А+Б) градско подручје замењује се новим и гласи 

„1.083.500.000,00“, 
 
одељак I.2. СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - A. СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ  
износ у тачки 1. Позиција се односи на сервисирање финансијских 

обавеза на одржавању за радове уговорене до краја 2011. године. Укупан 
финансијски износ пренетих обавеза:, замењује се новим и гласи 
„73.000.000,00“, 

износ Укупно (А) сеоско подручје замењује се новим и гласи 
„73.000.000,00“, 

 
одељак I.2. СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ 

КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА тачка 1. Јавни путеви – општински путеви и улице,  
износ у тачки 1.а) Радови на редовном, периодичном и ургентном 

одржавању у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању 
и изградњи, техничка припрема и опремање, замењује се новим и гласи 
„143.000.000,00“, 

износ у тачки 1.б) Зимско одржавање, замењује се новим и гласи 
„41.000.000,00“, 

износ Укупно 1. замењује се новим и гласи „184.000.000,00“, 
тачка 2. Саобраћајна инфрaструктура и опрема, 
износ у тачки 2.а) Хоризонтална и вертикална, замењује се новим и гласи 

„15.000.000,00“, 
износ Укупно 2. замењује се новим и гласи „16.500.000,00“, 
износ Укупно (Б) сеоско подручје замењује се новим и гласи 

„227.500.000,00“, 
износ Укупно (А+Б) сеоско подручје замењује се новим и гласи 

„300.500.000,00“, 
износ УКУПНО I(А+Б) замењује се новим и гласи „1.384.000.000,00“, 
 
у делу ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА замењује се износ и сада гласи 

„910.000.000,00“, 
 
у делу ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА замењује се износ 

у ставу 3. и сада гласи „910.000.000,00“, 
 

 
II 
 

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

 
Број: _____________________  



Датум: __.__. 2012. год.  

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Миле Илић 

 

Образложење 
 
На основу члана 10 Одлуке о организацији градских управа Града Ниша, 

(''Службени лист Града Ниша'', број 4/2010 – пречишћен текст, 25/2010 и 67/2012) 
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, припремила је Програм о 
измени и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта 
градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2012. годину. 

Програм о измени и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре 
јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2012. 
годину, (у даљем тексту: Програм) урађен је у складу са Законом о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011), Законом о јавним 
путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 123/2007), члановима 20, 32 и 66 Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), чланом 37 Статута 
града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр. 88/2008), а полазећи од Програма 
одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја 
са финансијским планом за 2012. годину, (''Службени лист Града Ниша'', број 
80/2011). 

Предложене измене урађене су из разлога што је сам Програм усвојен 
23.12.2011. године, а фискална година завршена је са 31.12.2011. године, па је по 
коначном извештају и након израде завршног рачуна за 2011. годину потребно 
извршити корекције на појединим позицијама Програма. 

У оквиру позиције јавни путеви општински путеви и улице дошло је до 
повећања обима радова, за радове на редовном, ургентном и периодичном 
одржавању из разлога што је један део путних праваца у складу са Уредбом о 
категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 14/2012), прешао из 
надлежности републике у надлежност локалне самоуправе, а такође се предлаже 
увођење нове позиције, одржавање рампи за инвалидна лица. Предлаже се 
повећање вредности позиције зимског одржавања обзиром да су средства 
опредељена Програмом за ове намене, због изузетно јаке зиме 2011/2012 већ 
утрошена, а неопходно је обезбеђење додатних средстава за почетак зимског 
одржавања за период 2012/2013. 

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је 
на Програм о измени и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре 
јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2012. 
годину, доставила мишљење број 11-1290/2012. од 14.09.2012. године у коме је 
констатовала да je нацртом Одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2012. годину у 
разделу 3 – Управа града, глава 3.5 – Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај, функција 620 – Развој заједнице, на позицији 195/2 – Реализација 
програма одржавања комуналне инфраструктуре, планирано увећање за 



200.000.000,00 динара и износи 910.000.000,00 динара из буџета града Ниша, (извор 
финансирања 01) и 2.000.000,00 динара (извор финансирања 04). 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај сачинила је Програм 
о измени и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 
земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2012. годину у 
складу са важећим законским прописима и исти упућује Скупштини Града Ниша на 
усвајање. 

 
ПО ОВЛАШЋЕЊУ – НАЧЕЛНИК 

 УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

Миодраг Брешковић 
 


